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  تقدیــم المــادة

  
ن ظھرت في ھذه السنین األخیرة الكثیر من الوظائف و األدوار و المھن في مجاالت الفنو   

التشكیلیة، خاصة المتعلقة بتدریس الفنون و الممارسة الفنیة، و ھذا الظھور لیس ولید الصدفة، بل 
ھو نتیجة تطور الصناعة و وسائل االتصال و التوسع العمراني في ظل العولمة و اقتصاد 

مما جعل الكثیر من المنظومات التربویة العالمیة و الجزائریة على الخصوص تعطي . السوق
  كانة الحقیقیة لمادة التربیة الفنیة التشكیلیة لتلعب الدور األساس في تربیة المتعلمین، الم

و فھم و قراءة و إنتاج الرسائل المرئیة بواسطة ، تعبیریة و اتصالیة و تمكینھم من كفاءات أساسیة
ف و فنون التصمیم، قصد الوصول بھم إلى تحقیق أھدا ،الرسم و التلوینفن اللغات الخاصة ب

لیس ضروریا لما ھو فن للفن أخرى خارج مجال الفن، خاصة إذا علمنا أن تعلیم و تعلم الفن 
بل ھو ضرورة لفوائد أخرى یتحصل علیھا المتعلمون لمساعدتھم على النمو المتوازن و  فقط،

  .المتكامل في جوانب عدة
راك، و تساھم في بناء اللغة، و فالتربیة الفنیة التشكیلیة تطور االنتباه على مستوى التعبیر و اإلد  

تطویر المواقف المراد تبلیغھا، و تسییر الوقت، و حل المشكالت، مما یساعد المتعلمین على 
اكتساب كفاءات، في إطار القیم الجمالیة التي تمكنھم من شق طریقھم في میادین الحیاة العملیة 

  .لوطنھم و أمتھم كمواطنین عاملین و منتجین في المستقبل، فخورین بانتمائھم
، و بالعوامل باللغة التشكیلیة المرتبطة التقنیات التعبیریةو من ھنا تبرز أھمیة تعلیم و تعلم   

، خاصة إذا أتیحت الفرصة و الصحیة والبیئیة العالمیة و المحلیةإضافة إلى العوامل  التاریخیة
ق ما یتطلبھ العصر من تحدیات للمتعلمین؛ لتطویر كفاءاتھم و التحكم فیھا، من خالل تعلمات وف

. بتكاریة، في شتى المیادین الفنیة و الفكریة و العلمیة و التكنولوجیةفي المجاالت اإلبداعیة و اإل
و ذلك بتمكینھم من الحصول على المعرفة الفنیة، و مواكبة المستجدات العالمیة، و اإللمام 

ازیغیة والتوسع شیئا فشیئا نحو التراث بموروثھم الحضاري المتھم العربیة و اإلسالمیة و األم
  . العالمي؛ لبلورة ثقافة جدیدة في المستقبل

و بناء على توصیات اللجنة الوطنیة للمناھج، التي تنص على مواكبة المستجدات في إطار   
 ،االستدائيإصالح المنظومة التربویة، بإعادة النظر في بناء مناھج التربیة الفنیة التشكیلیة للتعلیم 

  المتعلقة بالمھارات الفكریة و التطبیقیة و عناصرھا من حیث تحدید كفاءاتھ 
  : و المواقف، و مجاالتھ المعرفیة و التعلمیة التالیة

  :ـ كفاءات متعلقة بالمجاالت المعرفیة 1
  ).الفھم و التصور : ( في مستوى التعبیر المرتبط بالمھارات العقلیة ھمیةاالمفأ ـ المعرفة     

اإلبداع و :( في مستوى التعبیر التشكیلي المرتبط بالمھارات التطبیقیة الفعلیةـ المعرفة ب    
  ).اإلنتاج 

  ). النقد و التذوق : ( في مستوى االتصال و الحكم المرتبط بالمواقف الوجدانیةج ـ المعرفة    
  :ـ مجاالت األنشطة التعلمیة 2
  .أ ـ الرسم و التلوین    

  .ب ـ فنون التصمیم  
و من ھذا المنطلق جاءت مناھج التربیة الفنیة التشكیلیة؛ الخاصة بالتعلیم القاعدي، من اجل    

تمكین المتعلمین من الكفاءات األساسیة التي تؤدي إلى التنوع في األفكار و الحلول في میادین 
أن یكونوا على  و لتجسید ما جاء في مناھج التربیة الفنیة التشكیلیة، ینبغي على المعلمین. الحیاة
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درایة بالتربیة و علم النفس و المستجدات، ال سیما المتعلقة منھا ببیداغوجیة المقاربة بالكفاءات، 
  .التشخیصي و التكویني و التحصیلي: و عالم الفنون التشكیلیة و طرائق التقویم

  

   أھــداف المــــادة
 

وازنا لألجیال المتمدرسة قصد تطویر تھدف التربیة الفنیة التشكیلیة إلى إعطاء تكوینا مت    
اإلبداع والتخیل وكذلك حب : قدراتھم التي لم یكن بإمكان نماذج التدریس التقلیدیة تحقیقھا وھي 

. اإلطالع واالستقاللیة والحس النقدي والمالحظة وكذا القابلیة في تكوین أحكام والتعبیر عنھا
طفال وسائل المالحظة لفھم العالم المحیط بھم فاألمر ال یتعلق بتكوین فنانین ولكن بإعطاء األ

 :   والتفكیر بأنفسھم والتأقلم مع الوضعیات الجدیدة من خالل استعمال لغات مرئیة و یعني ذلك
  .ـ اكتساب خبرات العالم و التعبیر عن الخبرات الذاتیة

  ...اإلبداعي ـ تطویر أنماط فكریة عامة، كالتحلیل و التركیب و التنسیق المنطقي و التفكیر
و التراث للشخصیة الوطنیة ثم التوسع شیئا فشیئا نحو عالم ثقافي أكثر أتساعا،  لةاباألصـ الوعي 

في الحاضر و الماضي للثقافة الوطنیة و العالمیة و التوجھ نحو بلورة ثقافة جدیدة في أفاق 
  .المستقبل

بادئ التالیة من خالل المراحل و من أجل بلوغ ھذه األھداف المنشودة یجب التركیز على الم   
  :الخاصة بالمادة

  .أ ـ الوعي بالوسائل المتعددة و المتواجدة في المحیط 
  .ب ـ نضج القدرات االدراكیة البصریة

  .ج ـ تطویر القدرات التعبیریة و ربطھا بالمتطلبات
  . د ـ اكتساب المعرفة الفنیة من خالل مراحل نمطیة تفكیر في بنیات اللغة البصریة
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  ) البتدائيالنھائیة لمرحلة التعلیم  ةالكفاء(الملمح الخاص 
  

 :النھائیة منصوص الكفاءة
تبلیغ األفكار والتجارب واألحاسیس : ، یكون المتعلم قادرا علىالبتدائيالتعلیم بعد االنتھاء من    

د متنوعة الخطوط و األلوان الشخصیة من خالل إنجازات فنیة تشكیلیة ذات بعدین و ثالثة أبعا
 .و بإتباع مراحل سیرورة اإلبداع الفني ،بتطبیق التقنیات المكتسبة

   :عناصر الكفاءة النھائیة
 فھم و التصورال( مستوى التعبیر اللغوي مھارات عقلیة: ( 

  ...).أفقي، عمودي، مائل( ـ یحدد وضعیة و اتجاه مختلف الخطوط 
 ...ء، صلبة، رخوة، یابسة، ناعمةملسا: ـ یصف مختلف مالمس السطوح

 .البرتقالي ،األخضر، البنفسجي: ـ یمیز أللوان الثانویة
 ... خماسي األضالع، سداسي األضالع: ـ یذكر مختلف األشكال الھندسیة

 ..الوجھ الفراشة، النافدة،:الطبیعي و االصطناعيـ یتعرف على األشكال المتناظرة في محیطھ 
( ، و في مختلف الفنون التشكیلیةشكیلیة األساسیة في األشیاء المعتادةـ یتعرف على العناصر الت

  )....لون الثیاب، شكل الباب، ملمس الطاولة
   ...النحت، الطباعة الزخرفة، الرسم، التلوین،: ـ یصف بعض مجاالت الفنون التشكیلیة 

  اإلبداع و اإلنتاج(مستوى التعبیر التشكیلي مھارات تطبیقیة: (  
 ...) أفقي، عمودي، مائل ( ضعیة واتجاه مختلف الخطوط ـ یحدد و

باستعمال خامات متنوعة ) خطوط، أشكال، مالمس ألوان ( ـ یستكشف عناصر تشكیلیة متنوعة
  ...).أوراق أشجار، خیوط متنوعة، كرتون، ورق تغلیف( ومواد مسترجعة

فظة، المقلمة، المح: (ـ یسطر خطوط بمختلف االتجاھات ویرسم أشكال ھندسیة وعضویة 
  )....السمكة، التفاحة

 ة، الطباعالرسم بالطباشیر الزیتي(ـ یطبق تقنیات بسیطة في مجاالت الرسم والتلوین والطباعة 
  ...). باإلسفنج

  .ـ یحدد موضوع عملھ الفني و یتبع مسعى فني في إنجازه ویعطیھ عنوانا مناسبا 
  .أفكاره وأحاسیسھ وخبراتھ و میوالتھ الخاصةـ ینتج أعماال فنیة ببعدین وبثالثة أبعاد تعكس  
ـ یبحث ویطلع على مصادر متنوعة ویالحظ محیطھ البیئي عند التحضیر إلنجاز عمل فني  

  . مبتكر
 النقد و التذوق(االتصال والحكم مھارات متعلقة بالمواقف : مستوى: (  

  . ـ یصف موضوع ومحتوى الرسائل في التحف الفنیة المختلفة
ى كیفیة استعمال واستغالل العناصر التشكیلیة األساسیة في أعمالھ الفنیة وأعمال ـ یعلق عل 

  .زمالئھ بتوظیف مفردات فنیة مناسبة
  .ـ یبرز االختالفات والتشابھات بین التحف الفنیة التي تنتمي إلى حقب زمنیة مختلفة 
  .التي تتطلب التحسین یبرز نقاط قوتھا والمظاھر ـ یتحدث عن أعمالھ الفنیة وأعمال زمالئھ و 
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  االبتدائيمن التعلیم  األولىالكفاءات المستھدفة في السنة   
  

  : أ ـ كفاءات مجال الرسم و التلوین
  منصوص الكفاءات 

  و استكشاف خصائصھا و ممیزاتھا  التلوین،التعبیر بمختلف الخامات الخاصة بفن الرسم و. 
 نیة التشكیلیة توظیف أنواع الخطوط في إنجاز األعمال الف. 

  : ب ـ منصوص الكفاءات مجال الرسم و التلوین
  الطین والصلصال و القطن و الصوف و الرمل : إنجاز تصامیم فنیة بخامات طبیعیة... 
  العجین الملون  ، الورق المقوى ، األوراق : إنجاز تصامیم فنیة بخامات اصطناعیة

  ...الالصقة ، الخیوط ، األسالك المعدنیة
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  مجال الرسم و التلوین  لكفاءات المستھدفة في ا
  

  الخامات الخاصة بفن الرسم والتلوین:  01الوحدة 

  المعیار  الكفاءة 

   :ص الكفاءة منصو
  التعبیر بمختلف الخامات الخاصة بفن

و استكشاف  التلوین،الرسم و 
 .خصائصھا و ممیزاتھا 

 

  : قرینة اإلنجاز
ش یینجز العمل الفني انطالقا من الواقع المع  ـ   

للمتعلم، من خالل وضعیات تعلمیة تسمح بإبراز 
 الخاصة بفن الرسم و التلوینالخامات خصائص 

  :و یتطلب ھذا .  والتعبیر بھا تشكیلیا
  ـ تحدید الموضوع 

الخاصة بفن الرسم و ـ اختیار خامة من الخامات 
لوان الترابیة، أقالم األلوان المائیة، األ:  التلوین
  ...ملونة

الكتاب المدرسي، صور : ـ استغالل الوسائل 
  ...فتوغرافیة، تحف فنیة، األقراص المضغوطة

ـ یتطلب تحقیق ھذه الكفاءة أربعة حصص تعلمیة 
تلم بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل 

 .حصة
  معاییر األداء  عناصر الكفاءة 

م��ات والم��واد أتع��رف عل��ى بع��ض الخا   ـ��
  الخاصة بفن الرسم و التلوین

  
في استكشف تقنیات الخامات و أوظفھا ـ 

  مجال الرسم و التلوین
أحافظ على الخامات الخاصة بفن الرسم ـ 

  والتصویر
  

یمی����ز و  یع����رف الخام����ات ویب����رز خصائص����ھا ـ����
عل�ى أس�اس  منھاالعالقات الحسیة واالنفعالیة لبعض 

  ...تمةشفافة، عتمة، فاتحة، قا:مظھرھا
  .ـ یمیز الخامات  و التقنیات الخاصة بھا 

  
  .ـ یصون الخامات و یوظفھا توظیفا مناسبا

  

  المعارف المستھدفة  أنشطة التعلم المقترحة
ـ یصنف الخامات الموجودة في المحفظة، 
والتعرف على الخامات الخاصة بالتربیة 

طباشیر ملون، طباشیر : الفنیة التشكیلیة
ة، أقالم لباد، ألوان مائیة، زیتي، أقالم ملون

  ...ألوان ترابیة، أوراق ملونة
ـ یستكشف بعض الخامات الخاصة بفن 

ألوان مائیة ، أقالم ملونة : الرسم والتلوین 
  ...، أقالم اللباد ،أقالم رصاص

ـ��� یع���این الخام���ات الفاس���دة ویق���دم أس���باب 
أل���وان جاف���ة نتیج���ة ع���دم إغ���الق : فس���ادھا 

  . القفل

ات الخامات الخاصة بالرسم خصائص و ممیزـ 
رصاصیة، مائیة، جصیة، شمعیة،لینة، : والتلوین

  ...صلبة، شفافة، عتمة
  
  

:   ـ التقنیات المختلفة في الرسم و التلوین منھا 
اللطخ  ، التھشیر ، التنقیط ، الشفافیة ،  الملء ـ 

  ....فراغ 
على الخامات من التلف بعزلھا عن الحرارة  نحافظـ 

  .الرطوبة المرتفعة و 
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  الخطوط:  03الوحدة 
  المعیار  الكفاءة 

   :منصوص الكفاءة 
  توظیف أنواع الخطوط في إنجاز

 .األعمال الفنیة التشكیلیة 
 

  : قرینة اإلنجاز

تنجز ھذه المشاریع انطالقا من وضعیات تعلمیة    
في المحیط   .ترتكز على دراسة و تحلیل أنواع الخطوط

إلى استنتاج بالمتعلم قصد الوصول التحف الفنیة،  في  و
والتعبیر بھا تشكیلیا في مواضیع  ھا و ممیزاتھاخصائص

  :و یتطلب ھذا . فنیة مختلفة
  ـ تحدید الموضوع 

  ـ تحدید الخامة المناسبة للتقنیة 
الكتاب المدرسي، صور فتوغرافیة، : ـ استغالل الوسائل 

  ...تحف فنیة، األقراص المضغوطة
ـ یتطلب تحقیق ھذه الكفاءة أربعة حصص تعلمیة تلم 

 .بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة
  معاییر األداء  عناصر الكفاءة 

  .ـ أتعرف وأمیز أنواع الخطوط 
  

ـ أوظف أنواع الخطوط في رسومات 
  تشكیلیة حرة وعفویة

  
  .ـ أحافظ على نظافة أعمالي الفنیة 

  

  

  

وط المتنوعة من حیث خصائصھا و ـ یتعرف على الخط
  .ممیزاتھا في التعبیر الفني التشكیلي و یعبر عنھا لغویا 

أساس ممیزاتھا و  مختلفة علىـ یوظف خطوط 
یتحكم في رسم الخطوط الخشنة و اللینة و.خصائصھا

  .حسب نوعیة القلم أو درجة الضغط علیھ 
یناقش زمالئھ  وـ یحافظ على نظافة و جمال بیئتھ 

  . ام و یصغي إلیھم باحتر

  المعارف المستھدفة  أنشطة التعلم المقترحة

تحلیل أنواع الخطوط و  دراسةـ 
ممیزاتھا من خالل صور بیانیة 

  . إیضاحیة 
  
 رسم خطوطا متنوعة حرة وعفویة ـ 
في رسومات تشكیلیة  وفق  ھافیوظوت 

  .  و خصائصھا , ممیزاتھا 
  
  

الفنیة، و  الرسوماتـ تحلیل مختلف 
  .جمال ألوانھاوق تذ

مستقیمة ،   عمودیة ، دائریة ، : ـ أنواع الخطوط 
  ...منكسرة ،  مائلة ،طویلة ، قصیرة ، متعرجة  

رفیعة ، خشنة   لینة ، مرنة ، : ـ ممیزات الخطوط 
  ...صلبة ،  عشوائیة ، 

فیما ـ دور الخط في التعبیر الفني التشكیلي و أھمیتھ 
 أشكالھو تحدید  و انفعاالت إیحاءاتمن  ھتوحی

أنواع الخطوط حسب نوعیة الخامة .الرسومات 
= خطوط رفیعة  ، قلم لین = قلم صلب : المستعملة 

  خطوط سمیكة  
ـ للخط دور في التنفیس عن الدات و التعبیر عن 

  .الرغبات 
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  فن التصمیمالكفاءات المستھدفة في مجال 
  

  الخامات الطبیعیة: 02الوحدة 
    المعیار  ھدفةالكفاءات المست

   :منصوص الكفاءة 
  إنجاز تصامیم فنیة بخامات

الطین والصلصال و : طبیعیة 
 ...القطن و الصوف و الرمل 

  

 

  :  قرینة اإلنجاز
تنجز ھذه التصامیم انطالقا من وض�عیات تعلمی�ة تس�تغل 

الط�ین والصلص�ال و القط�ن و (، الطبیعی�ةالخام�ات فیھا 
مح��یط الم��تعلم  قص��د  تنتق��ى م��ن) ...الص��وف و الرم��ل 

 (فنی��ة تش��كیلیة وف��ق خصائص��ھا اس��تغاللھا ف��ي تص��امیم
  :و یتطلب ھذا. ...)رخوة، یابسة، ناعمة ،ملساء، صلبة

  ـ تحدید نموذج التصمیم  
  . ـ اختیار خامات ومواد اإلنجاز

الكت�����اب المدرس�����ي، ص�����ور : ـ����� اس�����تغالل الوس�����ائل 
  ...فتوغرافیة، تحف فنیة، األقراص المضغوطة

طلب تحقیق ھذه الكفاءة أربعة حصص تعلمیة تلم ـ یت 
  . بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة لكل حصة

   
  : األداءمعاییر   :عناصر الكفاءة 

:  ـ أتعرف على الخامات الطبیعیة 
الطـــین والصلصال و القطن و 

  ... الصوف و الرمل 
  ـ أصمم بالخامة المناسبة 

  
  رم منتجیھا ـ أقدر الحرف الیدویة واحت

 .ـ یعدد الخامات الطبیعیة  ویصنفــھاو یمیز تقنیات 
یفحص الخامات الخاصة بفن التصمیم ، و یستكشف  و

  .تقنیاتھا التشكیلیة
: ـ یصمم أشكاال وكتال متنوعة تعكس إدراكھ لتقنیات  

  ... التجویف الخدش, الضغط , العجن 
 ـ یتحدث عن مواطن الجمال حسب إدراكھ في األشكال

  .، الكتل ، الحجوم ، و الحرف الیدویة ، و یتذوقھا 

  المعارف المستھدفة  أنشطة التعلم المقترحة

الطین  : ـ أحصي الخامات الطبیعیة 
الصلصال ، القطن ، الصوف ، 

ـ أصنفھا وفق خصائصھا ... الرمل
  :الملمسیة 

  ...لینة ، خشنة ، صلبة ، مرنة 
ـ أستكشف الخامات الطبیعیة 

في البیئة و أوظفھا في  الموجودة
تصامیم فنیة جدیدة وفق استعداداتي و 

  .رغباتي 
ـ  أناقش و أتذوق جمال التصامیم 

المنجزة بالخامات الطبیعیة من طرف 
الحرفیین و تشجیعھم و مناقشتھم و 

  .اإلصغاء إلیھم  

  :ـ الخامات الطبیعیة القابلة للتشكیل ، تتمیز من حیث 
ملساء ، . ، صلبة ، مرنة لینة ، خشنة:  خصائصھا * 

  ..براقة ، شفافة ، عاتمة 
  ... .العجن ، الضغط ، التجویف ، الخدش : تقنیاتھا * 
  

ـ تقنیات توظیف الخامات على أساس مؤثراتھا  الحسیة 
  ...العجن ، الضغط ، التجویف ، الخدش : المختلفة 

  ـ الخامات توظف بتجسیم الكتل المتنوعة 
  

ة ، تكمن في  مختلف وظائفھا ـ أھمیة الحرف الیدوی
  .النفعیة و الجمالیة 
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   الخامات االصطناعیة:  03الوحدة 

    المعیار  الكفاءات المستھدفة

  :منصوص الكفاءة 
إنجاز تصامیم فنیة بخامات اصطناعیة 

العجین الملون  ، الورق المقوى ، : 
األوراق الالصقة ، الخیوط ، األسالك 

 ...المعدنیة

  :  إلنجازقرینة ا
التصامیم في إطار وضعیات تعلمیة تستغل تنجز ھذه 

العجین (فیھا نماذج فنیة متنوعة الخامات االصطناعیة
المقوى ، األوراق الالصقة ، الخیوط  الملون  ، الورق 

یتم تحلیلھا قصد الوصول )...، األسالك المعدنیة
لینة، خشنة، صلبة، مرنة، (بالمتعلم إلبراز خصائصھا 

  :و یتطلب ھذا . ...)براقة، شفافة، عتمة ملساء،
  .المستھدف الموضوعنوع ـ تحدید 

  ةتحدید الخامة المناسبـ 
الكتاب المدرسي، صور : ـ استغالل الوسائل 

  ...فتوغرافیة، تحف فنیة، األقراص المضغوطة
ـ یتطلب تحقیق ھذه الكفاءة أربعة حصص تعلمیة تلم 

 لكل حصة بالمحتوى المعرفي للوحدة، بمعدل ساعة
  :معاییر األداء   :عناصر الكفاءة 

: ـ أتعرف عل�ى الخام�ات االص�طناعیة 
العج����ین المل����ون ، ال����ورق المق����وى ، 
األوراق الالص��قة ، الخی��وط ، األس��الك 

  ...المعدنیة
ـ� أص�مم بالخام�ات االص�طناعیة حس�ب 

  .قدراتي الذاتیة 
  

  ـ أحافظ على جمال البیئة والمحیط

 االصطناعیةمات فن التصمیم ـ یمیز بین  تقنیات خا
لینة ، خشنة صلبة ، : عن غیرھا ؛ حسب خصائصھا

  ... عتمة, شفافة , براقة , ملساء . مرنة
  
  :مختلفةینجز أشكاال متنوعة تبرز تقیات ـ 

, التجوی�ف , الض�غط , تل�وین العج�ن , اللص�ق , القص 
  ... الضغط 

ف���ي  إدراك���ھـ���  یتح���دث ع���ن م���واطن الجم���ال حس���ب 
  .الحرف الیدویة و یتذوقھا , الحجوم , الكثل , األشكال 

  المعارف المستھدفة  المقترحة أنشطة التعلم

:      ـ أعبر عن الخامات االصطناعیة 
, الورق المقوى , العجین الملون 

األسالك , الخیوط , االوراق الالصقة 
  .الموجودة في البیئة ... المعدنیة 

ـ�����  أوظ�����ف الخام�����ات االص�����طناعیة 
في البیئة ، و أش�كل مواض�یع  الموجودة

متنوع��ة تناس��ب مس��تواي و س��ني بك��ل 
  .استقاللیة 

ـ���� أن����اقش ال����زمالء ح����ول جم����ال ف����ن 
التصمیم ، و الحفاظ على نظافة وجمال 

  .البیئة  
  ـ أشجع الزمالء على العمل الیدوي 

  ـ الخامات االصطناعیة القابلة للتشكیل من حیث  
, رنة ، ملساء لینة ، خشنة ، صلبة ، م: ـ خصائصھا  

  ...عاتمة  , شفافة , براقة 
القص ، اللصق ، التلوین ، العجن  : تقنیاتـھا  –

  ... الخدش , التجویف , الضغط 
التلوین  العجن , اللصق , القص : أنواع التقنیات ھي ـ 
  ... الخدش , التجویف , الضغط , 
  

الناحیة الوظائفیة ، النفعیة و : ـ  أھمیة الحرف الیدویة 
  ...النجارة ، النسیج ، الفخار: لجمالیة ا
 .ـ تقدیر الحرف و فن التصمیم و احترام منتجھا  

  .اللینة
  



 10

  

 التقـویــــم
  :مفھوم التقویم 

  ھو اختیار الوسائل الضروریة ؛ الكفاءات  تقویممن أھم األسس التي یتطلب مراعاتھا عند   
صر العیوب أو انتقاد المشاریع و األعمال، ال یعني اصطیاد األخطاء و ح اذھو  .او الالزمة لھ

  .قصد الوصول بأعمالنا إلى نتائج أفضل ؛ بل ھو قیاس مدى تحقیق األھداف التي نصبو إلیھا
وإذا كان ھذا ھو المفھوم السلیم للتقویم، فھو أیضا عملیة مصاحبة لسیر األعمال و خطوات   

نھائیة نقوم بھا بعد االنتھاء من األعمال، بل إذ من الخطأ أن نعتبر خطوة التقویم خطوة ، تنفیذھا
من مما یساعدنا على تعدیل ما نقع فیھ . العمل جنبا إلى جنب مراحل ات تصاحبھي خطو

أو نكلف بھ من ، فضل فیما نقوم بھأأو نصلح ما قد أصابنا من خطأ للوصول إلى نتائج  ھفوات،
  .أعمال

  
  :ارتباط التقویم بأھداف المنھاج 

لتحقیق الغایات المنشودة، بھذا  في المنھاج؛ مرتبط باألھداف التي رسمت من قبل التقویم   
فمثال إذا كان المنھاج یرمي  ،المعنى، فالتقویم یجب أن یكون مرتبطا باألغراض التي نرجوھا منھ

كان تقویمنا منصبا على مدى ، قیم التسامح و حب فعل الخیر و إلى بث قیم الجمال و النظافة
  .المدرسة فناء في تالمیذ فیما بینھم في المدرسة داخل الحجرات أوتعاون ال

؛ على قراءة و رسم صور فنیة مرئیة تعبیریةالمتعلمین؛ تدریب  علىیركز  المنھاجأو إذا كان   
التي ھداف باألو لذا فالتقویم مرتبط . من ھذه الناحیة المتعلمیناستعداد  بمدىكان تقویمنا مرتبطا 

التقویم یشمل  كما أن. مراعاتھا في عملیة التقویم یتطلباألسس التي  ھاج؛ وفقینص علیھا المن
من معلومات، أو المتعلم یقتصر على ما قد حصلھ  أبعاد شخصیة المتعلم ؛ فھو الجمیع جوانب 

، بل یقیس التقویم ھذه الجوانب و المستھدفةمدى ما تدرب علیھ من مھارات و إتقان للعملیة 
و خاصة ذلك الجانب الذي یتصل بسلوكھ و مدى التعدیل . المتعلمشخصیة  غیرھا  من جوانب
و . خرآال یھدف إلى العنایة بجانب دون جانب ؛ الن المنھاج بصورتھ السلیمة. الذي قد طرأ علیھ

  : المتعلمبعبارة أخرى یجب أن یشمل التقویم كل أبعاد شخصیة 
  .و التصوراتمفاھیم ـ ففي البعد المعرفي یتطلب قیاس المعلومات و ال 
  .ـ و في البعد النفس حركي یتطلب قیاس المھارات و االداءات و العادات 
  .المیول و االتجاھاتمن حیث  المواقفالوجداني یتطلب قیاس  البعد ـ وفي 

  

  تقویم الكفاءة
یة، ولذا التي ینص علیھا منھاج التربیة الفنیة التشكیل؛ تقویم الكفاءة یعني تثمین كفاءة المتعلمین  

   ،و التربیة و علم النفس ،یطلب من صاحبھ درایة علمیة معرفیة أكادیمیة للفنون التشكیلیة
إذ یرتكز تقویم الكفاءة على جمع البیانات الوافیة عن مستوى كل . و التقویم، و طرائق التدریس

قھا من و راء أو األھداف المراد تحقی، ، و ھذا یتطلب من المقوم القدرة على تحدید الھدفمتعلم
كذلك . و الوقت المناسب لذلك، األداء أو األسلوب الذي یمكن استخدامھ كتحدیدعملیة التقویم، 

تحدیدا دقیقا، ھذا باإلضافة إلى التعرف على فعالیة ما ؛ تحدید جوانب التعلمات المراد تقویمھا
ولكي یحقق . من اجل مساعدة المتعلمین على تحقیق األھداف، وأسالیب یستعمل من طرائق 

  : یجب أن یكون المقوم متمكنا من الكفاءات الرئیسیة التالیة ،التقویم أھدافھ
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 : إعداد االختبارات
  : في جوانبھا التالیة ،یعني قدرة المقوم على إعداد اختبارات متنوعة األغراض   

لة ومتنوعة أداءات عملیة، مقاییس و اتجاھات، بحیث تكون شام اختبارات تحصیلیة، اختباراتـ 
ھذا إلى جانب القدرة على تقنین ھذه  .الفقرات مستوفاة لكافة الشروط الالزمة لنجاحھا وفعالیتھا

، لكل االختبارات، وما یتطلبھ ذلك من صدق و ثبات ھذه االختبارات، باختیار المعاییر المناسبة
  :أنواع االختبارات مثل

  .قیاس كفاءة التعلمتخص التي  ـ االختبارات التحصیلیة بأنواعھا، 01

تخص قیاس مدى تمرن المتعلم على اكتساب مھارات التي  ـ االختبارات العملیة بأنواعھا، 02
  .و أداءات عملیة متقنة ،جدیدة

للوقوف على مدى تبني المتعلم لمواقف جمالیة،  ؛ ـ استخدام مقاییس المواقف و االتجاھات 03
  .أخالقیة و خیریة
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